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ِ الر�ْحَِن الر�ِحيمِ ﴿    ﴾بِْسِم ا��
  

        

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

        

إن احلمَد هللا َحنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شروِر أنفسنا ومن سيئات 
وأشهد أن ال إله إال اهللا  .مضل له، ومن يضلل، فال هادي له أعمالنا، َمن يهده اهللا، فال

  .وْحَده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

 ﴿ يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتن ِإال َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن ﴾

].102: آل عمران[  

 َها النيَا أَيـ ﴿ َها َزْوَجَها َوَبث اُس اتـُقوا َربُكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـُقوا اللَه الِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإن اللَه َكاَن َعَلْيكُ  ْم َرِقيًبا ِمنـْ

].1: النساء[﴾   

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم * ا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا ﴿ يَ 
        ].71 - 70: األحزاب[ ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوًزا َعِظيًما ﴾
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:دأما بع    

صلى اهللا عليه  - وخري اهلدي هدي حممد  - تعاىل  -فإن أصدَق احلديث كتاب اهللا  
.وشر األمور ُحمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار -وسلم   

وكتب هلم اهللا عنه إذا حضر الشتاء تعاهد رعيته  كان عمر بن اخلطاب رضيفقد  : وبعد 
واجلوارب لشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف واخلفاف ن اإ:"بالوصية 

فإن الربد عدو ) املالبس اخلارجية(ودثاًرا ) وهي ما يلي البدن(، واختذوا الصوف شعاًرا
الليل طويل فال تقصره مبنامك :"ومن كالم حيىي بن معاذ ".سريع دخوله بعيد خروجه

مرحًبا :"بن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال اعن و ".واإلسالم نقي فال تدنسه بآثامك
ومن درر   ".بالشتاء ، تنزل فيه الربكة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام

نعم زمان املؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ، واره قصري :"كالم احلسن البصري قال 
طال ! يا أهل القرآن :"قال  أنه كان إذا جاء الشتاءوعن عبيد بن عمري رمحه اهللا" يصومه

قال رسول اهللا صلى و ".، وقصر النهار لصيامكم فصومواليلكم طويل لقراءتكم فاقرؤوا 
الغنيمة الباردة : طايب قال اخل )1() الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة: ( اهللا عليه وسلم 

ا غنيمة معىن أ: وقال ابن رجب  .وألن حرة العطش التنال الصائم فيه  ةأي السهل
ه الغنيمة عفوا صفوا باردة أا حصلت بغري قتال وال تعب وال مشقة ، فصاحبها حيوز هذ

  .بغري كلفة 

فحري بك اقتناص هذه الغنيمة ال سيما يف األيام الفاضلة مثل االثنني واخلميس أو األيام 
  .البيض وحنو ذلك 

                                                           

  رواه أمحد وحسنه األلباين 1 
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يكثر فيه ما ينزل من السماء ويف هذا الفصل البارد  ،هذه تذكرة والذكرى تنفع املؤمنني 
ۡلَا ِمَن  ﴿:من الربكات كما قال اهللا تعاىل  َمآءِ ٱَونَز� َبَٰركٗ  لس� املنزل من  واملاء ﴾ اَماٗٓء م 
َنُه ُمث قال تعاىلالسماء ينزل مطرا وثلجا وبردا  ﴿َأملَْ تـََر َأن اللَه يـُْزِجي َسَحابًا ُمث يـَُؤلُف بـَيـْ

اًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخَاللِِه َويـُنَـزُل ِمَن السَماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد َجيَْعُلُه رُكَ 
: النور[﴾  فـَُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء  َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب بِاْألَْبَصارِ 

43[.   

راق يل  ااد إال وله حكم يف هذا الدين وممخيص حياة العب ومن املعلوم أن كل شيئ فيما
 ذلك يف يف أهل العلم كالم  كذانصوص و ال حكام املتعلقة بالثلج مما ورد يفمجع األهو 

فيما خيص هذا املوضوع من كتب  يهعلوقفت مما و  ،ة عسى اهللا أن ينفع ا رسالة لطيف
حملمد بن قاسم العبديل  "د والبردرسالة فيما ورد في الثلج والجم" رسالة وامسها 

وجاء فيها اإلشارة إىل بعض ما خيص الثلج من الناحية الشرعية ـــــ رمحه اهللا  ـــــ املوصلي
احلقائق العلمية كتشكله وما إىل ذلك ناحية تطرق فيها إىل ما خيص الثلج من وهو قليل و 

 عزوجل اإلخالص يف القول كثري بالنسبة للرسالة واهللا من وراء القصد أسأل اهللالوهو 
  والعمل إنه ويل ذلك والقادر عليه 

  : يوم الخميس صبيحةبدرالدين موسى عبيرز السطيفي وكتب 

  ه 1438جمادى األولى  11

  م 2017فيفري  9 ــالموافق ل

ــــ                                               ــ حمام السخنة   إمام مسجد حمزة بن عبد المطلب
  نحرسها اهللا وسائر بالد المسلميسطيف 
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  ثلجكلمة   ىمعن

  

  :لغة  .1
  :" البن منظور رحمه اهللا جاء في لسان العرب  •

واغسل خطاي  : ويف حديث الدعاء.  - معروف  - الذي يسقط من السماء : الثلج 
ألما ماءان ; ، إمنا خصهما بالذكر تأكيدا للطهارة ومبالغة فيها مباء الثلج والربد 

مفطوران على خلقتهما ، مل يستعمال ومل تنلهما األيدي ومل ختضهما األرجل ، كسائر 
فكانا أحق بكمال املياه اليت خالطت الرتاب ، وجرت يف األار ومجعت يف احلياض ، 

وأرض . أصام الثلج : وثلجوا . دخلوا يف الثلج : وأثلجوا . وقد أثلج يومنا . الطهارة 
 : قال; مربد بالثلج : وماء مثلوج . أصاا ثلج : مثلوجة 

  والصبح ملا هم بالتبلج*** لو ذقت فاها بعد نوم املدجل 

 يثلجخيال مثلوجا وإن مل  ***قلت جىن النحل مباء احلشرج 

كما يقال :  -بالضم  -وثلجتنا السماء تثلج . أصاا الثلج : وثلجت األرض وأثلجت 
وثلجت نفسي بالشيء ثلجا ، وثلجت تثلج وتثلج . بلغ الطني : وأثلج احلافر . مطرتنا 
ثلجت  :األصمعي  . عرفته وسرت به: اشتفت به ، واطمأنت إليه ، وقيل : ثلوجا 
اشتفيت به ، : ثلجت مبا خربتين أي  :ابن السكيت  . لغة فيه -بكسر الالم  - نفسي 

يقال . أتاه الثلج واليقني  حىت:  -رضي اهللا عنه  -ويف حديث عمر . وسكن قليب إليه 
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ثلجت نفسي باألمر ، إذا اطمأنت إليه ، وسكنت وثبت فيها ووثقت به ، ومنه : 
. أعطيك ما تثلج إليه  :ومنه حديث األحوص ; وثلج صدرك  :حديث ابن ذي يزن 

قال ; بليد : ورجل مثلوج الفؤاد . بلد وذهب : وثلج قلبه . تيقن : وثلج قلبه ، وثلج 
  :اهلذيل  أبو خراش

 أضاع الشباب يف الربيلة واخلفض  ***يجا ومل يك مثلوج الفؤاد مه

  :وقال كعب بن لؤي ألخيه عامر بن لؤي 

 جلمع لؤي منك ذلة ذي غمض  ***ئن كنت مثلوج الفؤاد لقد بدا ل

  : وأنشد; وثلج به إذا سر به وسكن إليه . ثلج قلبه إذا بلد  :ابن األعرايب 

 بالد األعادي ال أمر وال أحلي ***الفؤاد إذا بدت فلو كنت مثلوج 

ثلج صدري لذلك  :مشر  . أي لو كنت بليد الفؤاد ، كنت ال آيت حبلو وال مر من الفعل
  :وقال عبيد ; وبللته  وقد ثلجته إذا نقعته. انشرح ونقع به ، يثلج ثلجا : األمر أي 

 مولية مل يستطعها الرود *** ربيع قرارهايف روضة ثلج ال

  : وأنشد; وهو كما قالوا بارد القلب  :قال الفارسي . بارد : وماء ثلج 

 ولكن قلبا بني جنبيك بارد

الثلج الفرحون  :ابن األعرايب  . فرخ العقاب: والثلج . البلداء من الرجال : والثلج 
وحفر حىت . فقد ثلج : وثلج الرجل إذا برد قلبه عن شيء ، وإذا فرح أيضا . باألخبار 
قد أثلج صدري خرب : ويقال . وحفر فأثلج إذا بلغ الثرى والنبط . بلغ الطني : أثلج أي 
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 :أبو عمرو  . ونصل ثالجي إذا اشتد بياضه. لجت إليه شفاين وسكنين فث: وارد ، أي 
  أثلجت: إذا انتهى احلافر إىل الطني يف النهر قال 

  تاج العروس وجاء •

ثْـَلَجة : " ثالٌج " بائُِعة و : والثّالُج " 
َ
ثْـَلَجُة : نسخة ويف " َمْوِضُعه : اسٌم وامل

َ
: وامل

وعن ابِن . لغة فيه : ثَِلجْت نفسي بكسر الّالم : وعن اَألصمعّي . " موِضُعه واْسٌم 
ثَِلْجُت مبا َخبـْرَتِين َأي اْشتَـَفْيُت ِبه وسَكَن قـَْلِيب ِإليه ويف حديث ُعمَر رضى : السكيت 
ثـََلَجْت نفِسى باَألمر ِإذا اطمأَنْت ِإليه : ل يقا" . حىت أَتاُه الثـَلُج والَيِقني : " اهللا عنه 

ومنه حديُث اَألحوص " وثـََلَج َصْدُرك : " وَسَكَنْت وَوِثَقْت به ومنه حديُث ابِن ذي يـََزن 
قد أَثـَْلَج : يقال " كأَثـَْلَجْت . " تـَيَـقَن : وثـََلَج قَلُبه وثَِلَج " أُْعِطيَك ما تـَثْـُلُج ِإليه : " 

ٌر وارٌِد َأي َشفاين وَسكَنِين وهو َجمَاز ونقل اللْبِلّى يف شرح الفصيح عن عبد َصْدرِي َخبَـ 
احلمُد هللا عَلى بـََلِج اجلَِبني : وِمن سجعات اَألساس . تـَيَـقَن : ثَِلَج قـَْليب بالكسر : احلّق 

؛ ألَنه مْأخوٌذ من االسِتْلذاِذ ِإّن الثـَلَج حمرّكًة مبعَىن الَيِقِني جماٌز : وِإمنا قيل . وثـََلِج الَيِقني 
َعاَين بالثـْلِج وحنوِه 

ُ
" ثَِلَج كَخِجَل و بـَُلَد وَذَهب : ثُلَج قلُبه : من ااز . باملاِء البارِِد امل
َفرَِح " ثُِلَج الّرُجُل ِإذا بـََرَد قَلُبه عن شْىٍء وِإذا : وعن ابن اَألْعَراّيب . اْطَمَأن : ثـََلجاً حمرّكًة 

َشِديُد : َنْصٌل ُثالِجى كُغَراِيب : " من ااز . فـَرْحُته " : وأَثـَْلْجُتُه . يضاً فقد ثُِلَج أَ " 
: وهو كما قاُلوا : قال " البارُِد : َكَكِتٍف " املاُء الثِلُج . وكذا َحِديَدٌة ُثالِجيٌة " الَبياِض 

  : بارُِد الَقْلِب أَنشد 

ٌر ولِكن قـَْلباً بني جَ "  وقال " نـََقَعُه َوبـَلُه " يـَثْـُلج ثـَْلجاً " ثـََلَجُه " و : ْنبَـْيَك بارُِد قال مشَِ
َأَصاَب : وأَثـَْلَج " َمْولِيٍة مل َيْسَتِطْعها الروُد ثـََلَج ... َعِبيٌد ؛ يف َرْوَضٍة ثـََلَج الربِيُع َقراَرَها 

ومنه " أَقْـَلَع " ِإذا " ماُء الِبْئِر " أَثـَْلَج : من ااز . ْلُج َأصاَا الثـ : وَأرٌض َمثْـُلوَجٌة " الثـْلُج 
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وبـَُنو . " بالَفاِء بدل عن الثّاِء " اِإلْفالُج : واِإلْثالُج . " أَثـَْلَجْت عنه اُحلّمى ِإذا أَقْـَلَعْت : 
َل بِن عبِد اهللا بِن ِكَنانََة بِن هو ثـَْلُج ابُن َعْمرِو بِن ماِلِك بِن عبد َمَناَة بِن ُهبَ " قَِبيَلٌة : ثـَْلٍج 

وُحمَمُد بُن َعْبِد اِهللا " . " شاِعٌر : وَربِيُع بُن ثـَْلٍج " " ِبِدَمْشَق : وَجَبُل الثـْلِج . " ُقَضاَعَة 
ِإىل " وُحمَّمُد بُن ُشَجاٍع الثـْلِجّى . " صاِحِب الصِحيح " َشْيُخ الُبَخارِّى : بِن َأيب الثـْلِج 

يَلة َأو ِإىل بـَْيِع الثـْلِج وصّحفه بعُضهم بالبَـْلِخّي وهو َوَهٌم وهو تلميُذ اَحلَسِن بِن زياٍد الَقبِ 
وقد سقط  266غري ثقٍة مات سنة " َفِقيٌه ُمْبَتدٌِع " صاحِب َأيب َحِنيفَة رضى اهللا عنه 

ُمبَـرٌد : ُلوٌج ماٌء َمثْـ : ذكرُه ِمن نسخِة شيِخنا فاستدركه على املصّنف ومما يستدرك عليه 
  : بالثـْلِج قال 

ْدِلِج 
ُ
  والصْبِح َلما َهّم بالتبَـلجِ *** لو ُذْقَت َفاَها بعَد نـَْوِم امل

  ُخيَاُل َمثْـُلوجاً وِإْن ملَْ يـُثْـَلجِ *** قـُْلَت َجَىن النْحِل ِمبَاِء اَحلْشرَِج 

البُـَلداُء من الرجاِل : والثـُلُج بضّمتني . اس لناُس مبكاِن كذا من اَألسا ثلجَ وأَ وأَثـَْلَج عاُملنا 
: قلت . فـَرُْخ الُعَقاب : والثـَلُج كُصَرد . الَفرُِحوَن باَألخبار : وعن ابن اَألعراّيب الثـُلج . 

وما أَثـَْلَجِين ذا . وقد تقّدم يف ت ل ج ولعل َأحَدمها تصحيٌف عن اآلخر َأومها لَُغَتان 
  َسرِين ما أَ : اَألْمِر 

  " النهاية في غريب الحديث واألثر" جاء في و  •

يقال ثلجت نفسي  "حىت أتاه الثلج واليقني  " : يف حديث عمر رضي اهللا عنه (ثلج 
باألمر تثلج ثلجا ، وثلجت تثلج ثلوجا إذا اطمأنت إليه وسكنت ، وثبت فيها ووثقت 

  . به
  . "وثلج صدرك  " :ومنه حديث ابن ذي يزن  *
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  . " أعطيك ما تثلج إليه " :حديث األحوص و ) س(
إمنا خصهما بالذكر تأكيدا واغسل خطاياي مباء الثلج والربد  : ويف حديث الدعاء *
ألما ماءان مفطوران على خلقتهما ، مل يستعمال ومل تنلهما ; طهارة ومبالغة فيها لل

األرجل كسائر املياه اليت خالطت الرتاب ، وجرت  [ 220 :ص ]األيدي ، ومل ختضهما 
  يف األار ، ومجعت يف احلياض ، فكانا أحق بكمال الطهارة

 :  اصطالحاً  .2
فهو تلك : ]نصاري يوسف  األل )1/186(ة  اجلغرافية الطبيعي [كتاب فقد جاء يف  

املادة البيضاء اليت تسقط من السماء ،وهو عبارة عن جسيمات صلبة صغرية جداً عالقة 
يف اجلو العلوي مثل ذرات الغبار أو الرماد وعند وجودها تتوفر احلاالت الثالث اليت متكن 

وناً الثلج ويتم ذلك بتكاثف خبار املاء ليتحول من احلالة الغازية إىل احلالة الصلبة مك
جزيئات املاء على النواة و على إثر التصاقها مع بعضها البعض يتم يف العادة بناء بلورة 

الثلج ، وتكون يف هذه املرحلة عبارة عن صفيحة رقيقة ذات ستة جوانب و عندما 
رب من تسقط هذه البلورة بسبب ازدياد وزا ترتفع درجة حرارا فيتكاثف عليها قدر أك

جزيئات املاء ، وهكذا تنمو، حيث يتفرع من الصفيحة البلورية ست أذرع ، ويف درجات 
حرارة أكرب بقليل  تذوب حواف البلورة قليًال ، وذلك إلتاحة فرصة االلتصاق مع 

  )1( البلورات األخرى، وذا تتكون الصفيحة الثلجية
  

                                                           

اجلو عناصره  وتقلباته  .309، قصة الطقس، ص 59- 58ص صعلم اجلغرافية الطبيعية : ولزيادة التفاصيل ينظر 1
  . 121حماسن الطبيعة وعجائب الكون، ص .257ص
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  َأسَماء الثلج

  

  

حملمد بن قاسم العبديل املوصلي  " لج والجمد والبردما ورد في الثفيرسالة " جاء يف 
  :أن من أمساء الثلج  100ـــــ  69ص 

 ، الدمق ، اجلمد، اْلُغَراب  ، العضارس، العضرس ، اهللهل  ، الضحك،  السقط" 
  "الظلم، الضريب ، اخلشف  ، اخلشيف، الدميك 

 إال فامسه املعروف واملشهوروهذا إمنا هو من باب الرتادف وإطالقات العرب على الثلج و 
  إمنا هو الثلج 
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  البرد وذكرى اآلخرة

  

من شدة ما مير به يف الدنيا من أحواهلا وأكدارها وأزماا ُمْعَتبَـَراً   إن املؤمن ليأخذ من
يَۡوَم ﴿: قال تعاىل ؛ فإن كرب القيامة ينسي شدة الدنيا وكرا،  لشدة يوم القيامة وكربه

ِخيهِ يَِفر  ٱلۡمَ 
َ
بِيهِ  (ۡرُء ِمۡن أ

َ
ّمِهِۦ َوأ

ُ
ِ ٱۡمِري: ّمِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ  4َوَصِٰحَبتِهِۦ َوَبنِيهِ  -َوأ

لُِكّ
ٞن ُيۡغنِيهِ 

ۡ
ِخيه ِ﴿: وقال تعاىل  ﴾Eَشأ

َ
بِيهِ  (يَوَْم يَفِر  الَْمرُْء ِمْن أ

َ
ّمِهِ َوأ

ُ
َوَصاِحَبتِهِ  -َوأ

ِ اْمرٍِئ ِمنُْهْم 4َوَبنِيهِ 
ٌن ُيْغنِيهِ لُِكّ

ْ
  ]37-34: عبس[﴾ Eيَوَْمئٍِذ َشأ

: روى البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو 
نـََفٍس يف :رب أكَل بعضي بعًضا ، فأِذَن هلا بِنَـَفَسْنيِ : اشَتَكِت الناُر إىل را ، فقالْت (

 )1(.)احلر ، وأشد ما جتدون من الزْمَهرِيِر الشتاِء ونـََفٍس يف الصيِف ، فأشد ما جتدوَن من 
هذه النار عندما اشتكت إىل خالقها، والشكوى كانت من أنه قد أكل بعضها بعضاً، 

 ؟ وكيف مبن يعذب فيها؟ وكيف مبن حكم اهللا عليه اخللود فيها فكيف بالذي يف داخلها
  .؟ نسأل اهللا اللطف والسالمة

ابًا Kَ يَُذوقُونَ ﴿:  قال تعاىل اقًاQفِيَها بَْرًدا َوKَ َشَ ﴾ Wَجَزاًء وِفَاقًا Tإ�Kِ َحِيًما وََغس�
يٌم َوَغساقٌ : وقال تعاىل.]26-24: النبأ[ قال ابن ] 57: ص[﴾ ٥٧﴿َهَذا فـَْلَيُذوُقوُه محَِ

هو الذي ال : الزمهرير البارد الذي حيرق من برده، وقال جماهد: الغساق: "عباس

                                                           

617/، ومسمل 3260/ البخاري     1  
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 -تعاىل  -أجارنا اهللا " البارد املننت: إن الغساق: وقوه من برده، وقيليستطيعون أن يذ
  .من جهنم بفضله وكرمه

هللا فا حتمُل الربد يف طاعة اهللا مما يرفع اهللا به الدرجات، ومما خيتصم فيه املأل األعلىو  
ع سبحانه يـُْعِظم املثوبة على من حتمل املكاره يف طاعته؛ فمن أسباب حمو اخلطايا ورف

إسباُغ الوضوء على املكروهات، كما جاءت بذلك األحاديث، ومعلوم أن : الدرجات
إسباغ الوضوء يف شدة الربد، وكثرِة املالبس على املتوضئ مما َيْكَرُهُه وَيُشق عليه، لكنه 

  .يفعل ذلك قربًة إىل اهللا تعاىل، فاستحق ما رُتب عليه من أجر عظيم
َأَال أَُدلُكْم َعَلى َما يـَْرَفُع اهللاُ ِبِه ( النِيب َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعنِ  -

طَايَا؟ َكثْـَرُة اْخلُطَا ِإَىل اْلَمَساِجِد، َواْنِتظَاُر الصَالِة بـَْعَد الصَالِة،  َرَجاِت، َوُيَكفُر ِبِه اخلَْ الد
: ( وَعْن اْبِن َعباٍس، َأن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َقالَ  )1()رِِه َوِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكا

ِفيَم : لَبـْيَك َريب َوَسْعَدْيَك، َقالَ : يَا ُحمَمُد، قـُْلتُ : أَتَاِين َريب ِيف َأْحَسِن ُصوَرٍة، فـََقالَ 
َألُ اَألْعَلى؟ قـُْلتُ 

َ
ْدرِي، فـََوَضَع َيَدُه بـَْنيَ َكِتَفي فـََوَجْدُت بـَْرَدَها بـَْنيَ َرب َال أَ : َخيَْتِصُم امل

ْغِرِب، فـََقالَ 
َ
ْشرِِق َوامل

َ
: لَبـْيَك َوَسْعَدْيَك، َقالَ : يَا ُحمَمُد، فـَُقْلتُ : َثْدَيي فـََعِلْمُت َما بـَْنيَ امل

َألُ اَألْعَلى؟ قـُْلتُ 
َ
َرَجاِت َوا: ِفيَم َخيَْتِصُم امل اَراِت، َوِيف نـَْقِل اَألْقَداِم ِإَىل ِيف الدلَكف

ْكُروَهاِت، َواْنِتظَاِر الصَالِة بـَْعَد الصَالِة، َوَمْن ُحيَاِفْظ 
َ
اَجلَماَعاِت، َوِإْسَباِغ الُوُضوِء ِيف امل

   )2() َعَلْيِهن َعاَش ِخبَْريٍ َوَماَت ِخبَْريٍ، وََكاَن ِمْن ُذنُوِبِه َكيَـْوِم َوَلَدْتُه أُمهُ 

  

  
                                                           

.، وإسناده صحيح على شرط مسلم9644/رواه أمحد   1  
ه األلباين يف صحيح اجلامعحح، وص3234/رواه الرتمذي      2
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  أن القرآن والسنة ال ذكر فيهما للظواهر الطبيعيةرد شبهة 

  

الكتاب  أن شبهة وهيواملستشرقون ريًا ما يردد املشككون من املالحدة والكفرة كث
ادعاؤهم أن الثلج مل يذكر يف القرآن ، ومن ذلك لظواهر الطبيعية والسنة مل يذكرا ا

مل يكن موجوًدا يف الثلج  ناتج على أن يف نظرهم عية ـ وهذاـ مع أنه ظاهرة طبي والسنة 
  . الصحراوية ةبيئال

  : من وجوه  الشبهة هذه إبطال وجه

عن ذكر الثلج   الكتاب والسنة قد غفالليس صحيًحا ما ادعاه الطاعن من أن  :أوال 
اللهم ... «: كظاهرة طبيعية؛ إذ إن الثلج قد ورد ذكره يف احلديث املتفق على صحته

، ليس هذا فحسب، بل نبه النيب صلى اهللا عليه »اياي باملاء والثلج والربداغسل خط
وسلم على أنه مغاير لكل من املاء السائل والربد، وأن لكل منهما خصائص متيزه عن 

  .اآلخر، وهذا ما أثبتته حقائق العلم حديثًا

مرجًعا يف  ليس مطلوبًا من القرآن أن يكون كتابًا شامًال جلميع األلفاظ أو  :ثانيا 
الظواهر الطبيعية، وذلك ال ينتقص من إعجازه شيًئا، ومن مث فليس ضروريا أن يرد ذكر 
الثلج يف القرآن الكرمي؛ خاصة وأنه قد ذكر يف السنة النبوية؛ فهي وحي من عند اهللا عز 

هذا فضًال . وجل، ومبثابة الشرح والبيان ملا جاء به القرآن، وذلك بشهادة القرآن نفسه
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ن أن القرآن قد أشار إىل الثلج عند حديثه عن ظاهرة الربد؛ فقد أثبت العلم أن الربد ع
  .ما هو إال حبات ثلجية تتكون يف اجلبال الغازية العالية يف السحب الركامية

يعد القرآن الكرمي معجزة  :يف حديث القرآن عن الربد إشارة ضمنية إىل الثلج :ثالثا
 صلى اهللا عليه وسلم، وهو املنهاج املضيء الذي يضيء املعجزات اليت أتى ا النيب

وقد جاء القرآن بتشريعات وأحكام وأخبار . للبشرية طريقها؛ وصوًال إىل اهلداية الربانية
للعاملني، فّصل بعضها، وأمجل بعضها اآلخر، وترك تبيان ما أمجله للنيب صلى اهللا عليه 

َ لِلناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْم ﴿ َوأَنـْزَ   : وسلم، وأمره بذلك؛ فقال تعاىل ْكَر لُِتبَـنيْلَنا ِإلَْيَك الذ
  .نة النبوية شارحة للقرآن ومبينة لهفكانت الس ]44: النحل[﴾ ٤٤َوَلَعلُهْم يـَتَـَفكُرونَ 

معلوما كون الثلج مل يكن يف البيئة الصحراوية نعم هو كذلك لكن كان الثلج : رابعا 
ابته  الشام وقد علم تنقل وسفر النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحيفعندهم فقد كان ينزل 

بت عن ابن عمر أنه حبسه الثلج ستتة ذربيجان كما ثالكرام إىل الشام وكذا إىل أ
  هناك وغريها من املناطق اليت كان ينزل فيها الثلج  )1(أشهر

لثلج مع أنه وتأسيًسا على ما سبق فال حمل ملا قاله الطاعن من أن القرآن مل يذكر ا
يف حماولة ـ بائسة ـ منه لتشكيك املسلمني يف إعجاز القرآن املطلق؛ فإن  !  ظاهرة طبيعية

كان الثلج مل يرد ذكره يف القرآن، فيكفي وروده يف األحاديث الصحيحة من السنة، 
فكالمها وحي ومصدرمها واحد، ناهيك عن أن القرآن الكرمي ـ وإن كان غري مطالب 

، قال ـ قد أشار إىل الثلج ضمنيا، وذلك عندما ذكر الربد ومراحل تكوينهبذكر كل لفظة 
َنُه ُمث َجيَْعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمنْ : تعاىل  ﴿َأملَْ تـََر َأن اللَه يـُْزِجي َسَحابًا ُمث يـَُؤلُف بـَيـْ

                                                           

  سيأيت ختريج هذا األثر    1
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يَها ِمْن بـََرٍد فـَُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن ِخَاللِِه َويـُنَـزُل ِمَن السَماِء ِمْن ِجَباٍل فِ 
فالربد يرتكب من حبات .]43: النور[﴾  بـَْرِقِه َيْذَهُب بِاْألَْبَصارَيَشاُء  َيَكاُد َسَنا 

مستديرة من الثلج، وتتألف احلبة الواحدة من عدة طبقات ثلجية يرتاكب بعضها فوق 
ال يظهر ثلج الربد بالصورة املألوفة عن الثلج العادي؛ أي بعض مثل تركيب البصلة، و 

على شكل القطن املندوف، بل يكون يف هذه احلالة شديد التجمد، وعلى شكل 
، وخيتلف قطر )حجر الربد(حبات ثلجية مستديرة الشكل وصلبة، يطلق عليها اسم 

   . بوصة 2إىل  0,2حبة الربد من 

آين يف ذكره مراحل تكون الربد؛ فقد عرف العلماء وقد جاء العلم ليؤكد اإلعجاز القر 
مؤخًرا أن نشأة الربد ترتبط حبركات التيارات اهلوائية الصاعدة، ويشيع حدوث الربد يف 
مناطق تكوين سحب املزن الركامي اليت تبدو هائلة احلجم، وعند صعود اهلواء الرطب 

ورات ثلجية صغرية احلجم عند إىل أعلى يتعرض خبار املاء للربودة والتكاثف، فتتكون بل
أعايل سحب املزن الركامي متر بالقسم األوسط من هذه السحابة، وتصدم البلورات 

الثلجية بقطرات املاء املربدة، وتتجمع هذه القطرات املائية فوق البلورات الثلجية، وتعمل 
  ، وتبدو يف النهاية على شكل)ولكن بدرجة أقل(األخرية على جتمدها هي األخرى 

كرات ثلجية بصلية الشكل تتألف من نواة ثلجية شديدة التجمد، وتغطيها عدة 
  .طبقات من الثلج أقل جتمًدا، ويقع بعضها فوق بعض

من ذلك يتبني أن القرآن الكرمي مل يغفل ظاهرة الثلج كما يدعي الطاعن؛ بل أشار إليه 
لغازية العالية يف سحب عندما ذكر الربد، فما الربد إال حبات ثلجية تتكون يف اجلبال ا

املزن الركامي، وجاء ذكره يف القرآن الكرمي عند نزوله منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، ومل 
  .ايكن يعرف العلم عن نشأة الربد شيئً 
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  لثلج في األحاديث النبوية الصحيحة ذكر ا

  

  

َوَسلَم  لى اهللاُ َعَلْيهِ َكاَن َرُسوُل اللِه صَ : قَاَل : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  عن ــــ1
بَِأِيب َوأُمي : فـَُقْلتُ  - ُهنَـيًة : َأْحِسُبُه َقالَ  َقالَ  - َيْسُكُت بـَْنيَ التْكِبِري َوبـَْنيَ الِقَراَءِة ِإْسَكاَتًة 

للُهم بَاِعْد بـَْيِين ا :أَقُولُ : " ِإْسَكاُتَك بـَْنيَ التْكِبِري َوالِقَراَءِة َما تـَُقوُل؟ َقالَ  يَا َرُسوَل اللِه،
ْغِرِب، اللُهم نـَقِين ِمَن اَخلطَايَا َكَما يـُنَـقى َوبـَْنيَ َخطَايَاَي، َكَما بَاَعْدَت بـَْنيَ 

َ
ْشرِِق َوامل

َ
 امل

  )1("َوالبَـَرد َوالثـْلجِ  الثـْوُب األَبـَْيُض ِمَن الدَنِس، اللُهم اْغِسْل َخطَايَاَي بِاْلَماءِ 

 
َعَلْيِه َوَسلَم  َخرََج َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ «: قَالَ : أيب جحيفة رضي اهللا عنه قال  عنـــ ـــ 2

، َوبـَْنيَ َيَدْيِه َعنَـَزةٌ  بِاهلَاِجَرِة ِإَىل الَبْطَحاِء، فـَتَـَوضَأ ُمث َصلى ، َوالَعْصَر رَْكَعتـَْنيِ  «الظْهَر رَْكَعتَـْنيِ
َفَة، َقالَ  َقاَل ُشْعَبُة َوَزادَ  ْرأَُة، َوَقاَم » :ِفيِه َعْوٌن، َعْن أَبِيِه َأِيب ُجَحيـْ

َ
َكاَن َميُر ِمْن َوَراِئَها امل

فـََوَضْعتُـَها َعَلى  يَْأُخُذوَن َيَدْيِه فـََيْمَسُحوَن َِا ُوُجوَهُهْم، َقاَل َفَأَخْذُت بَِيِدهِ  الناُس َفَجَعُلوا
 )2(.. «َوَأْطَيُب َراِئَحًة ِمَن املِْسكِ  الثـْلجِ  نَ َوْجِهي َفِإَذا ِهَي أَبـَْرُد مِ 

أَيـَْلَة ِمْن َعَدٍن َهلَُو َأَشد  إن َحْوِضي أَبـَْعُد ِمنْ : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا  ــــ 3

                                                           

  1 متفق عليه
  2 رواه البخاري
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 )1("احلديث...... الثـْلِج، َوَأْحَلى ِمَن اْلَعَسِل بِاللَنبِ  بـََياًضا ِمنَ 
: قال -  عليه وسلم صلى اهللا -أن رسول اهللا : عباس رضي اهللا عنهما  عن ابنـــــ  4
  )2( "حىت سوَدْته خطايا َأهِل الشرك، الثلج وكان أشد بياضاً مناحلجر األسود من اجلنة،"

معدان عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم قالوا له  عن خالد بنــــ  5
ا دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السالم ورأت نعم أن:" أخربنا عن نفسك قال

منها نور أضاءت له قصور الشام واسرتضعت يف بين سعد  أمي حني محلت يب أنه خرج
أتاين رجالن عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب  بن بكر فبينما أنا يف م لنا

نه علقة سوداء فأضجعاين فشقا بطين مث استخرجا قليب فشقاه فأخرجا م ثلجا مملوء
أحدمها  حىت إذا ألقياه رداه كما كان مث قال الثلج قليب وبطين بذلك فألقياها مث غسال

فوزنين مبائة  لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنين بعشرة فوزنتهم مث قال زنه مبائة من أمته
مته فلو وزنته بأ فوزنتهم مث قال زنه بألف من أمته فوزنين بألف فوزنتهم فقال دعه عنك

  .)3("لوزم

 :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال ـــــ  6
 الكوثر ر يف اجلنة حافتاه من ذهب وجمراه على الدر والياقوت تربته أطيب من املسك

 . )4("الثلج وماؤه أحلى من العسل وأبيض من
                                                           

  1 رواه مسلم
   إسناده صحيح:حمقق املسند أمحد شاكر رواه أمحد يف مسنده ، وقال 2

وصححه احلاكم ووافقهما الذهيب ) 1/83" (الدالئل"، والبيهقي يف 2/600، واحلاكم ) 2070(خرجه الطربي أ3  
  هذا إسناد جيد قوي: وقال ابن كثري يف البداية والنهاية  واأللباين كما يف صحيح السرية

 
 هذا حديث حسن صحيح : رواه الرتمذي وقال 4
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َنا الثـْلُج َوَحنُْن بَِأْذَربِيَجاَن ِستَة : ( نهما ، أَنُه قَالَ َعِن اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عـــــ  7 َأْرَتَج َعَليـْ
   . دام وأطبق: ومعىن َأْرَتَج  )1()ُكنا ُنَصلي رَْكَعتَـْنيِ : َقاَل اْبُن ُعَمرَ . َأْشُهٍر ِيف َغَزاٍة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

)  734/  2" ( خالصة األحكام " ، وصحح إسناده النووي يف )  174/  6" ( السنن الكربى " رواه البيهقي يف  1 
، )  546/  4" ( البدر املنري " ، وصححه ابن امللقن يف " رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيحني " فقال 

  )28/  3( واأللباين يف إرواء الغليل )  97/  2" ( التلخيص احلبري " واحلافظ ابن حجر يف 
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 لماذا التطهير بالماء والثلج والبرد 
  

  

  : -)1(رحمه اهللا تعالى –لقيم يقول ابن ا •

اللهم طهرني من :" وسألت شيخ اإلسالم عن معىن دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم " 
كيف يطهر اخلطايا بذلك وما فائدة التخصيص بذلك " خطاياي بالماء والثلج والبرد 

   ؟  واملاء البارد واحلار أبلغ يف اإلنقاء: وقوله يف لفظ آخر 
توجب للقلب حرارة وجناسة وضعفا فريختى القلب وتضطرم فيه نار اخلطايا  ":فقال 

الشهوة وتنجسه فإن اخلطايا والذنوب له مبنزلة احلطب الذي ميد النار ويوقدها وهلذا كلما  
كثرت اخلطايا اشتدت نار القلب وضعفه واملاء يغسل اخلبث ويطفىء النار فإن كان 

ثلج وبرد كان أقوى يف التربيد وصالبة باردا أورث اجلسم صالبة وقوة فإن كان معه 
   ـاه". اجلسم وشدته فكان أذهب ألثر اخلطايا

أمران : فاعلم أن ههنا أربعة أمور ه وهو حمتاج إىل مزيد بيان وشرح هذا معىن كالم
حسيان وأمران معنويان فالنجاسة اليت تزول باملاء هي ومزيلها حسيان وأثر اخلطايا اليت 

غفار هي ومزيلها معنويان وصالح القلب وحياته ونعيمه ال يتم إال تزول بالتوبة واالست

                                                           

  " )57/ص(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان الباب الثامن يف زكاة القلب    1

  



 نفح األرج بأحكام الثلج  
 

21 

 

ذا وهذا فذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم اآلخر 
فتضمن كالمه األقسام األربعة يف غاية االختصار وحسن البيان كما يف حديث الدعاء 

فإنه يتضمن ذكر " جعلين من املتطهرين اللهم اجعلين من التوابني وا:" بعد الوضوء 
متثيله : األقسام األربعة ومن كمال بيانه صلى اهللا عليه وسلم وحتقيقه ملا خيرب به ويأمر به 

األمر املطلوب املعنوي باألمر احملسوس وهذا كثري يف كالمه كقوله يف حديث علي بن أيب 
" لطريق وبالسداد سداد السهمايتك اسل اهللا اهلدى والسداد واذكر باهلدى هد:" طالب 

إذ هذا من أبلغ التعليم والنصح حيث أمره أن يذكر إذا سأل اهللا اهلدى إىل طريق رضاه 
كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق وال يدري أين يتوجه فطلع له رجل خبري : وجنته 

لطريق بالطريق عامل ا فسأله أن يدله على الطريق فهذا شأن طريق اآلخرة متثيال هلا با
إىل أن يهديه تلك الطريق أعظم من : احملسوس للمسافر وحاجة املسافر إىل اهللا سبحانه 

حاجة املسافر إىل بلد إىل من يدله على الطريق املوصل إليها وكذلك السداد وهو إصابة 
القصد قوال وعمال فمثله مثل رامي السهم إذا وقع سهمه يف نفس الشيء الذي رماه فقد 

اب ومل يقع باطال فهكذا املصيب للحق يف قوله وعمله مبنزلة املصيب سدد سهمه وأص
َر الزاِد : يف رميه وكثريا ما يقرن يف القرآن هذا وهذا فمنه قوله تعاىل  ﴿ َوتـََزوُدوا َفِإن َخيـْ

أمر احلجاج بأن يتزودوا لسفرهم وال يسافروا بغري زاد مث  ]197: البقرة[التـْقَوى  ﴾ 
اد سفر اآلخرة وهو التقوى فكما أنه ال يصل املسافر إىل مقصده إال بزاد نبههم على ز 

يبلغه إياه فكذلك املسافر إىل اهللا تعاىل والدار اآلخرة ال يصل إال بزاد من التقوى فجمع 
ِ ﴿: بني الزادين ومنه قوله تعاىل  نَزۡلَا َعلَۡيُكۡم ِلَاٗسا يَُوٰرِي َسۡوYت

َ
ُكۡم َورِيٗشاۖ َيَٰبِنٓ َءاَدَم قَۡد أ

زينة الظاهر والباطن : فجمع بني الزينتني  ] 26: األعراف [  ﴾َذٰلَِك َخۡيۚٞ  ٱل�ۡقَوىٰ َوِلَاُس 
َبعَ َفَمِن ﴿: وكمال الظاهر والباطن ومنه قوله تعاىل  طه [  ﴾vُهَداَي فtََ يَِضل  َوKَ يَۡشَقٰ  ٱت�
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والروح والشقاء الذي هو عذاب  فنفى عنه الضالل الذي هو عذاب القلب]  123: 
البدن والروح أيضا فهو منعم القلب والبدن باهلدى والفالح ومنه قول امرأة العزيز عن 

ِيفََذٰلُِكن� ﴿: يوسف عليه السالم ملا أرته النسوة الالئمات هلا يف حبه   ﴾لُۡمُتن�ِن فِيهِۖ  ٱل�
ۡفِسهِ  ۥَقۡد َرَٰودت هُ َولَ ﴿: فأرن مجاله الظاهر مث قالت ]  32: يوسف [   ﴾ٱۡسَتۡعَصَمۖ فَ  ۦَعن ن�
فأخربت عن مجاله الباطن بعفته فأخربن جبمال باطنه وأرن مجال ]  32: يوسف [ 

 "اللهم طهرين من خطاياي باملاء والثلج والربد :" ظاهره فنبه صلى اهللا عليه وسلم بقوله
سؤال  ا ويقويهما وتضمن دعاؤهعلى شدة حاجة البدن والقلب إىل ما يطهرمها ويربدمه

  . هذا وهذا واهللا تعاىل أعلم
 " غفرانك" : أنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج من اخلالء قال : وقريب من هذا 

أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تثقل : ويف هذا من السر واهللا أعلم 
بالبدن والقلب فحمد اهللا عند خروجه القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما مؤذيان مضران 

على خالصه من هذا املؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته وسأل أن خيلصه من املؤذي 
اآلخر ويريح قلبه منه وخيففه وأسرار كلماته وأدعيته صلى اهللا عليه وسلم فوق ما خيطر 

   ـاه".بالبال

  : ـــ)1( رحمه اهللا ـــ عثيمينال صالح بنمحمد الشيخ  يقولو  •

 َخطَايَاي كما باعدت بني املشرق واملغرب اللُهم باِعْد بيين وبني « هلذا احلديث يف شرحه
 اهللا أن يُباعد بينه وبني خطاياه؛ كما باَعَد بني املشرِق واملغربِ  أنه سأل: ومعناه »

 فالناُس يبالغون يف الشيئني بني املشرق واملغرب هو غاية ما يبالغ فيه الناسُ  واملباعدة
باِعْد بيين  » ومعىن املتباعدين إما مبا بني السماء واألرض، وإما مبا بني املشرِق واملغربِ 

                                                           

1
  شرح الشيخ حممد بن صاحل العثيمني على الزاد   
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 وباِعْد بيين وبني عقوبِتها باِعْد بيين وبني ِفعِلها حبيث ال أَفْـَعُلها،: أي وبني َخطَاياي
هذه اجلملُة تدل  الثوُب األبيُض ِمن الدنس ىاللُهم نقين ِمن خطاياي كما يُنق « : وقوله

نقين منها كما يُنقى الثوُب ":اليت وقعت منه، ألنه قال على أن املراَد بذلك اخلطايا
كما يُغسل الثوُب األبيُض إذا أصابه الدنس فريجع أبيض،وإمنا : أي« األبيُض ِمن الدنس

أيام  وهلذا يف يؤثر فيه الوسخ؛ خبالف األسود ألن األبيض هو أشد ما األبيضَ  ذََكرَ 
 وقد تدنسَ  لكن األبيض ال يبقى أسبوعاً إال الشتاء الثياب السوداء تبقى شهراً أو أكثر

وهذا ظاهٌر أنه يف الذنوب اليت   »كما يُنقى الثوُب األبيُض ِمن الدَنسِ « : فلهذا قال
إذاً؛ »والبَـَردِ  اللُهم اغسْلِين ِمن خطاياي باملاِء والثلجِ  الالتنقية ق فـََعَلَها يُنقى منها، وبعد

أفعَل اخلطايا، مث إن َفعلُتها فنقين  أن ال: أي أن اجلملَة اُألوىل يف املباعدة،: فالذي يظهر
 لكن الثلجُ فاملاء ال َشك أنه مطهٌر،  باملاء والثلِج والبَـَردِ  منها، مث أزِْل آثاَرها بزيادة التطهري

حارة، و احلرارُة يناسبها يف  والنارُ  والبَـَرُد مناسبته هنا أن الذنوب آثارها العذاُب بالنارِ 
   ـاه".والثلُج والبَـَرُد فيهما التربيدُ  التنقية منها الشيء البارد، فاملاء فيه التنظيف،

  :  قال في تحفة األحوذيو  •
والثلج والربد مبالغة يف اإلنقاء، ألن ما غسل  مجع بني املاء: قال العلماء"  

بالثالثة أنقى مما غسل باملاء وحده، فسأله أن يطهر التطهري األعلى املوجب جلنة 
  ـ اه. "طهرين بأنواع مغفرتك: املأوى، واملراد

  :وقال الحافظ في الفتح 
و ألما ماءان مل ذكر الثلج والربد تأكيد أ: قال اخلطايب" باملاء والثلج والربد"قوله "  

عرب بذلك عن غاية : متسهما األيدي ومل ميتهنهما االستعمال، وقال ابن دقيق العيد
وحيتمل : احملو، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثالثة أشياء منقية يكون يف غاية النقاء، قال
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ه أن يكون املراد أن كل واحد من هذه األشياء جماز عن صفة يقع ا احملو، وكأنه كقول
ميكن أن يكون : وأشار الطييب إىل هذا حبثا فقال. واعف عنا واغفر لنا وارمحنا: تعاىل 

املطلوب من ذكر الثلج والربد بعد املاء مشول أنواع الرمحة واملغفرة بعد العفو إلطفاء حرارة 
أي رمحه ووقاه عذاب  برَد اهللا مضجعه: العذاب اليت هي يف غاية احلرارة، ومنه قوهلم

  اهــ.رالنا
  . انتهى من الفتح. "خص هذه الثالثة بالذكر ألا منزلة من السماء 

  :ي وقال في شرح النسائ
استعارة للمبالغة يف الطهارة من : قال النووي.. اللهم اغسلين من خطاياي بالثلج"

فإن قلت العادة أنه إذا أريد املبالغة يف الغاسل أن يغسل باملاء : الذنوب، قال الكرماين 
هذه أمثال مل حيدد ا أعيان : قال اخلطايب: ار ال بالبارد ال سيما الثلج وحنوه، قلتاحل

  ... .املسميات، وإمنا أريد ا التوكيد يف التطهري من اخلطايا واملبالغة من حموها عنه

  :وقال النووي رحمه اهللا في ذلك

ادعاه الطاعن، ها فعلى عكس ما  ."استعارة للمبالغة يف الطهارة من الذنوب وغريها" 
هو النيب صلى اهللا عليه وسلم قد عرف الثلج، وذكره يف غري حديث صحيح، ومل يكتف 

بذلك، بل نبه إىل أنه خمتلف عنه ومغاير له؛ مما يؤكد درايته صلى اهللا عليه وسلم به، 
الذي ) الواو(يستفاد ذلك من عطفه صلى اهللا عليه وسلم له على املاء حبرف العطف 

  ."غايرة، وكذا الربد مغاير هلمايقتضي امل
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  بالثلجواالغتسال الوضوء 

  

وحنن نذكر ,  قبل اإلذابة خالف بني الفقهاء ــــوضوءا وغسال ـ ـــيف صحة التطهر بالثلج ـ
ال خالف بني الفقهاء يف : تلخيص أقواهلم مما جاء يف املوسوعة الفقهية فقد جاء فيها

ب، وإّمنا اخلالف بينهم يف استعماله قبل اإلذابة على ثالثة جواز الّتطهر مباء الثّلج إذا ذا
 :أقوال

ذهب املالكّية واحلنابلة ـ وهو املعتمد عند احلنفّية ـ إىل عدم جواز الّتطهر  :القول األّول
يرفع : بالثّلج قبل اإلذابة ما مل يتقاطر ويسل على العضو، يقول صاحب الدّر املختار

هو ما يتبادر عند اإلطالق كماء مساء وأودية وعيون وآبار و , احلدث مطلقاً مباء مطلق
وهو ـ أي املاء املطلق ـ : وحبار وثلج مذاب حبيث يتقاطر ـ ويقول صاحب الّشرح الكبري

ما صدق عليه اسم ماء بال قيد وإن مجع من ندى، أو ذاب أي متّيع بعد مجوده كالثّلج 
الّذائب من الثّلج والربد : ل صاحب املغينوهو ما ينزل مائعاً مثّ جيمد على األرض ـ ويقو 

الّلهّم اغسل : ويف دعاء الّنّيب صلى اهللا عليه وسلم, ألنّه ماء نزل من الّسماء, طهور
, خطاياي باملاء والثّلج والربد ـ فإن أخذ الثّلج فمّرره على أعضائه مل حتصل الّطهارة به

إّال أن , ن جيري املاء على العضووأقل ذلك أ, ألّن الواجب الغسل, ولو ابتّل به العضو
  .فيجزئُه, وجيري ماؤه على األعضاء فيحصل به الغسل, يكون خفيفاً فيذّوب

ذهب أبو يوسف من احلنفّية واألوزاعي إىل جواز الّتطهر به وإن مل  :القول الثّاني
جيوز وإن : حبيث يتقاطر ـ هو املعتمد، وعن أيب يوسف: قوله: يتقاطر، يقول الّطحطاوي
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وحكى أصحابنا عن األوزاعّي جواز الوضوء به وإن مل يسل : مل يتقاطر، ويقول الّنووي
وهذا ضعيف، أو باطل إن صّح عنه ألنّه ال يسّمى غسًال , وجيزيه يف املغسول واملمسوح

  . وال يف معناه

ة فّرق الّشافعّية بني سيل الثّلج على العضو لشّدة حّر وحرارة اجلسم ورخاو  :القول الثّالث
وبني عدم سيله، فإن سال على العضو صّح الوضوء على الّصحيح حلصول جريان , الثّلج

حكاه مجاعة منهم املاوردّي , ال يصح، ألنّه ال يسّمى غسالً : وقيل, املاء على العضو
  . اهـ. ويصح مسح املمسوح منه  وإن مل يسل مل يصّح بال خالف يف املغسول, والّدارمي

ء بالثلج إذا مل يسل ال يصح يف قول اجلمهور، ألنه ال يسمى وذا يتبني أن الوضو 
  .جلواز استعماله عدم وجود املاء وفيما إذا كان يشرتط, غسال

وعند احلنابلة إذا وجد ثلجا لزمه مسح أعضائه إن تعذر تذويبه، قال ابن مفلح يف 
َر َتْذِويُبُه َلزَِمُه َمْسحُ : الفروع َأْعَضاِء ُوُضوئِِه بِِه ِيف اْلَمْنُصوِص، َوِيف  َوِإْن َوَجَد ثـَْلًجا َوتـََعذ

َعاَدِة رَِوايـََتانِ    .اهـ. اْإلِ

  .فعلم أنه على القول بعدم صحة التطهر به جيب البحث عن املاء

 " باب الرجل يصيب جنابة وال جيد ماء إال الثلج :" وجاء يف مصنف عبدالرزاق رمحه اهللا 
احتلم يف أرض ثلج يف الشتاء يرى أنه  :لو أن رجل :قلت لعطاء  : قالابن جريج عن 

نعم ، وإن : " إن اغتسل مات وال يقدر على أن جيهز له ما يغتسل به أيغتسل ؟ قال 
  .وما جعل اهللا له من عذر  "وإن كنتم جنبا فاطهروا  " : ، قال اهللا" مات 
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  م بالثلجالتيم

  

  

    في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض:" جاء في المدونة  •

ال  :"وقال " الثلج وحنوه فأنكر ذلكوسئل مالك عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان :" قال 
    . يتيمم عليه يف قول مالك

فأين يتيمم يف قول مالك إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على  : قلت البن القاسم
بلغين عن مالك أنه أوسع له يف أن يتيمم على :" لبد وما أشبه ذلك من الثياب قال 

  ".ى الثلجأنه يتيمم عل :" وقال علي عن مالك" الثلج 

   :قال الحطاب في مواهب الجليل •

" ْلِج َفَأَجاَزهُ َواْخُتِلَف َعْن َماِلٍك ِيف التـِم بِالثـنَِة َأْشَهَب َوِإْن ملَْ  َيمِيف اْلِكَتاِب َوَمنَـَعُه ِيف ُمَدو
  اهـ. جيَِْد تـَُرابًا َوُهَو ِعْنَدُه َكاْلَعَدمِ 

  :وال يصح أن يتيمم بالثلج وذلك لــ 

طاهر يف نفسه مطّهر لغريه، فيصلح أن  أن الثلج أو الربد، هو ماء جمّمد، أي أنه : أوال
، وماء السماء طهور،  أن أصل الثلج ماء يكون آلة لطهارة احلدث تبعا ألصله، وهو
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 وإمنا هو التحّول هنا، ليس حتول مادة فيكون املتولد منه وهو الثلج طهورا كذلك، ألن
 أحكمهما ختتلفال  )1(حتّول صورة وشكل

 "والربد اللهم اغسل خطاياي باملاء والثلج:"   حديث يف نارت قالا ةلالدب أما االستدالل
للفظية الدالالت ا واقع فقه فإن امهتقلخ ىلع ام رهطتلا حصي ءاملاو  جلثلا نأ ىلع

منه اغسلين باملاء مث بعده  املقصود) باملاء والثلج والربد(  أن قوله : وجه ذلكو  ، هيأبا
الثلج والربد حكمهما حكم على أن  وعليه فال داللة من احلديث...الثلج مث بعده الربد

هذا الرتكيب ف ، استدل به على طهورية الثلج والربد لب امهتقلخ ىلع ريهطتلا يف املاء
  ، هق علييف حديث ابن عباس املتف امك "اغسلوه مباء وسدر " : السالم أشبه بقوله عليه

، وذلك مستفاد من تشبيه تنقية اخلطايا  تنقية الثياب وهو يف نوع خاص  انهاملثلية و 
وال شك أن ما ...اخلطايا، فتكون هي آلة تنقية الثياب بتنقية الثوب، مث ذكر آلة تنقية

 .يلزم منه إجزاؤه يف طهارة احلدث ال ، يستعمل يف طهارة الثياب
فاحلديث ابتداء حمله تطهري الثياب ال ...االقرتان هنا هذا، فال وجه لذكر داللة إذا تقررف

 .رفع األحداث
بل إن حقيقة  ، هبالثلج على صورته اليت هو علي مل يرد يف الشرع جواز رفع احلدث :ثانيا

 وه امك ، والثلج ماء جمّمد ال جيري على العضو هياملاء عل جريان وه غسل العضو
 !! ةهادب مو لعم

 :لذلك نقول
 ، لك التيمم يب الثلج فيجب عليك إذابته واستعماله، وال يشرعو إذا أمكنك أن تذ

استعمال الثلج على العضو، حبيث حيصل  ، واستطعت إذا عدمت وسيلة إذابة الثلج امأ
                                                           

1
  ويسمى استحالة، وهو تغري مؤثر على الصحيح  
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،  فهذا جمزئ وال يشرع لك أن تتيمم و فيعم كل العضو،بلل كثري كاف يدلك به العض
. بثلثي مد فجعل يدلك يف وضوئه صلى اهللا عليه وسلم أنه توضأ-وقد صّح عن النيبّ 

أما إذا عدمت وسيلة  ،  الثلج وهذا منتهى قلة املاء، فمثله يقال يف البلل احلاصل من
- قت الصالة إال مقدار أدائهااستعماله الضرر، ومل يبق من و  إذابة الثلج، وخشيت من

 . نير و هطلل ادقاف ربتعيو  هلاح ىلع يلصيحينئذ  فإنك-وهذه حال ضيقة جدا

 جلثلاو  ضر ألا لصأ نم ناك ام وه ديعصلا نأل ديعصلا نم دعي ال جلثلا نأ : اثلاث
 نم فو خلا وأ هتباذإ نع زجعلا دنع اذهو  هب مميتلا حصي الف اديعص دعي الو  ءام هلصأ
   ملعأ هللاو  . هب مميتي ام دجو ي ملو  هتباذإ دعب هلامعتسا
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   حكم الصالة على الثلج

  

وقد رواه "  عنهما َعَلى الثـْلجِ  َصلى اْبُن ُعَمَر رضي اهللاو :" قال البخاري يف صحيحه 
غليق التعليق وكذا األلباين معلقا ومل أجد من وصل هذا األثر فلم يتكلم عليه احلافظ يف ت

وغريمها من شراح البخاري فقد يكون فهم مما وقع البن عمر يف خمتصر صحيح البخاري 
،  ِن اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهماعَ ف يف أذربيجان أنه صلى على الثلج ألنه دام ستة أشهر 

َنا الثـْلُج َوَحنُْن بَِأْذَربِيجَ : ( أَنُه َقالَ  ُكنا : َقاَل اْبُن ُعَمرَ . اَن ِستَة َأْشُهٍر ِيف َغَزاٍة َأْرَتَج َعَليـْ
  .دام وأطبق : ومعىن َأْرَتَج  )1()ُنَصلي رَْكَعتَـْنيِ 

بينه  أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتني ، وقد حال الثلج: وقال نافع 
  . )2(ــها... " وبني الدخول 

  : ـــ)3(رمحه اهللا  ـــــ حلافظ ابن رجبقال ا

أنه جتوز الصالة على ما عال على وجه األرض، سواء  : مقصود البخاري ذا الباب" 
. كان موضوعا عليها وضعا، كمنرب وسرير من خشب أو غريه، أو كان مبنيا عليها

                                                           

1
رواه البهيقي 6ٕسـناد " فقال )  734/  2" ( ٔالحاكم خالصة ا" ، وحصح ٕاسـناده النووي يف )  174/  6" ( السنن الكربى " رواه البهيقي يف   

)  97/  2" ( التلخيص احلبري " ، واحلافظ ابن جحر يف )  546/  4" ( البدر املنري " ، وحصحه ابن امللقن يف " حصيح عىل رشط الصحيحني 

 ) .  28/  3( وأاللباين يف ٕارواء الغليل 

  )154 -  153/  3" ( املغين   2
3
  )2/442(فتح الباري   
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ه األرض مما كسطح املسجد وغرفة مبنية عليه أو على غريه، وكذلك ما عال على وج
  .يذوب، كالثلج واجلليد

 :فهذه ثالثة مسائل

إذا كان املستعلي على وجه األرض مما ال يبقى على حاله كالثلج  :المسألة الثالثة
إذا مجد النهر جازت : ومعناه.واجلليد، فقد حكى عن احلسن جواز الصالة على اجلليد

؛ فإنه يصري قرارا متمكنا  وقد صرح جبوازه أصحابنا وغريهم من الفقهاء.الصالة فوقه
كاألرض، وليس بطريق مسلوك يف العادة حىت تلحق الصالة عليه بقارعة الطريق يف 

  .الكراهة
ونص أمحد على جواز الصالة عليه . وحكى البخاري عن ابن عمر، أنه صلى على الثلج

فإن مل يكن معه : قلت. يبسط عليه ثوباً ويصلي: ونقل عنه حرب، قال.والسجود عليه
قال وإذا  . أن أمكنه السجود عليه سجد، وإال أومأ: إال الثوب الذي على جسده؟ قال

 - ابن راهويه : يعين -ومسعت إسحاق : َقالَ .كان الثلج باردا فإنه عذر، وسهل فيه
إذا صليت يف الثلج أو الرمضاء أو الربد أو الطني فآذاك فاسجد على ثوبك، وإذا : يقول

األرض فضعهما على ثوبك، أو أدخلهما كميك، مث اشتد عليك وضع اليدين على 
  .اسجد كذلك

أن كنت يف ردغة أو ماء أو الثلج، ال تستطيع أن : يقول -مرة أخرى  -ومسعته : قال
  .انتهى. تسجد، فاومئ إمياء، كذلك فعل أنس بن مالك وجابر بن زيد وغريمها

  .وأنس إمنا صلى على راحلته يف الطني، ال على األرض
أنه يلزمه السجود على الثلج ما مل يكن عليه فيه ضرر، فإن كان عليه  :مروحاصل األ

أنه يلزمه السجود عليه بكل حال، : وألصحابنا وجه آخر.ضرر مل يلزمه، وأجزأه أن يومئ
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تارة يكون متجلدا صلبا، فهذا حكمه حكم اجلليد كما : والثلج نوعان.وال جيزئه اإلمياء
  .قر األعضاء عليه، فيصري كالقطن واحلشيش وحنومهاتقدم، وتارة يكون رخوا ال تست

ومن سجد على ذلك مل جيزئه إال من عذر، صرح بذلك طائفة من أصحابنا، وجعلوا 
استقرار اجلبهة باألرض شرطاً، واستدلوا بأنه لو علق بساطا يف اهلواء وصلى عليه مل 

  .جيزئه، وكذا لو سجد على اهلواء أو املاء
أنه يلزمه أن يتحامل على ما يسجد عليه : أصحابنا عندهم :هانوللشافعية يف ذلك وج

  . جبهته، وال تصح صالة بدون ذلكبثقل رأسه وعنقه حىت يسرت

يف الصالة على األرجوحة، وعلى سرير حتمله  - أيضا  - وهلم  ، ب ذلكال جي: والثاين
  .الصحة: الرجال وجهان، أصحهما

: بن عقبة، عن صاحل موىل التوأمة، قالوروى عبد الرمحان بن أيب الزناد، عن موسى 
عن شيء من أمر  -َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم  - سأل رجل النيب : مسعت ابن عباس يقول

إذا سجدت فأمكن جبهتك : ((-َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم  -الصالة، فقال له رسول اهللا 
وروى حرب . إسناده لنيويف.خرجه اإلمام أمحد)) .من األرض، حىت جتد حجم األرض

ثنا سويد بن عبد العزيز، عن أيب جبرية زيد : - ابن راهويه : هو -ثنا إسحاق : الكرماين
أصاب الناس الثلج على : بن جبرية، عن داود بن حصني، عن نافع، عن ابن عمر، قال

أن الثلج ال يتيمم به، وال : عهد عمر بن اخلطاب، فبسط بساطا مث صلى عليه، وقال
وإسناده ضعيف؛ فإن زيد بن جبرية وسويد بن . واحتج إسحاق ذا احلديث.عليه يصلي

بإسناد آخر، وفيه ضعف )) كتاب الطهور((وقد روى أبو عبيد يف .عبد العزيز ضعيفان
  .أن الثلج ال يتيمم به: أن عمر أصابه الثلج باجلابية ملا قدم الشام، فقال: -أيضا  -

    ـاه.ومل يذكر الصالة
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  حكم الجمع بين الصالتين عند سقوط الثلج 
  

  

  :اختلف العلماء يف حكم مجع الصلوات ألجل الثلج 
  :  ففي المذهب الحنفي

عدم جواز ذلك ؛ ألم يضيقون جدا يف أمر اجلمع بني الصلوات ، حىت إم ال 
غرب جييزون اجلمع بني الصلوات إال يف عرفة بني الظهر والعصر ، ويف مزدلفة بني امل

" بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"والعشاء ملن كان حمرما باحلج ، قال الكاساين يف 
إنه ال جيوز اجلمع بني فرضني يف وقت أحدمها ، إال : قال أصحابنا): " 126/  1(

بعرفة واملزدلفة ؛ فيجمع بني الظهر والعصر يف وقت الظهر بعرفة، وبني املغرب 
صلى اهللا عليه  -دلفة، اتفق عليه رواة نسك رسول اهللا والعشاء يف وقت العشاء مبز 

  .انتهى" أنه فعله، وال جيوز اجلمع بعذر السفر واملطر -وسلم 
   :وأما المالكية 

  . فيجوز عندهم اجلمع بني املغرب والعشاء خاصة ألجل الثلج ، بل هو سنة عندهم 
اجلمع ): " 231/  1" (الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين " جاء يف 

واخللفاء  -صلى اهللا عليه وسلم  - ليلة املطر سنة ماضية، واألصل احلقيقة، وقد فعله 
  . "الثلج والبَـَرد : وفعلهم ال يطرأ عليه نسخ، وُأحلق باملطر  - رضي اهللا تعاىل عنهم  -
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فاملطر : " )190/  1" (الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين " وجاء يف 
سبب للجمع بني املغرب والعشاء ، على القول املشهور ؛ بشرط أن يكون وابال ، أي  
كثريا ، وهو الذي حيمل أواسَط الناس على تغطية الرأس ، وسواء كان واقعا أو متوقعا 

  .انتهى" الثلج والربد : ومثل املطر . ، وميكن علم ذلك بالقرينة
إمنا خيتص بأهل املساجد غري املقيمني  - املالكية عند  - مع التنبيه على أن اجلمع 

  . فيها
وإمنا ): " 231/  1" (الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين " جاء يف 

يطلب ذلك اجلمع يف حق أرباب املساجد ، الساكنة بغريها ، رفقا م يف حتصيل 
شدة الظالم الالحقة هلم فضل اجلماعة هلم ، من غري مشقة زائدة بسبب ذهام قبل 

إن صربوا لغيبوبة الشفق، ولذلك ال جيمع أرباب املساجد املعتكفة ا ، إال تبعا ملن 
منزله خارج عن املسجد ، كااورين باألزهر املنقطعني به ، ال جيمعون إال تبعا لإلمام 

لوجب عليه : الذي منزله خارج عن املسجد ، وأما لو كان اإلمام من مجلتهم 
  .انتهى" املعتكف يصلي مأموما تبعاستخالف من منزله خارج عن املسجد ، ويتأخر ا

  : وأما الشافعية

اجلمع بني الصالتني يف املطر والثلج ، إذا كان الثلج  -يف املعتمد عندهم  -فيجوز 
َقاَل الشاِفِعي ): "381/  4" (اموع شرح املهذب " يذوب ويبل الثوب ، جاء يف 

. ِيف اْلَمَطِر : َجيُوُز اجلَْْمُع بـَْنيَ الظْهِر َواْلَعْصِر ، َوبـَْنيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء : ابُ َواْألَْصحَ 
َوَحَكى إَماُم احلََْرَمْنيِ قـَْوًال أَنُه َجيُوُز بـَْنيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِيف َوْقِت اْلَمْغِرِب ، َوَال َجيُوُز 

  َال َجيُوُز ُمْطَلًقا: َزِينّ ِر ، َوُهَو َمْذَهُب َماِلٍك ، َوَقاَل اْلمُ بـَْنيَ الظْهِر َواْلَعصْ 
اْألَوُل ، َوُهَو اْلَمْعُروُف ِمْن ُنُصوِص الشاِفِعي َقِدميًا َوَجِديًدا ، َوِبِه َقَطَع : َواْلَمْذَهُب 
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  .يُفُه ، إَذا َبل الثـْوب َوَسَواٌء َقِوي اْلَمَطِر َوَضعِ : قَاَل َأْصَحابـَُنا. اْألَْصَحاُب 
ِن الثـْوَب : َقاَل َأْصَحابـَُنا ْلُج َواْلبَـَرُد إْن َكانَا َيُذوبَاِن َويـَُبالَوالثـ : َفَال : َجاَز اجلَْْمُع ، َوِإال

ِتمِة َوْجًها َوَحَكى َصاِحُب الت . َهَكَذا َقَطَع بِِه اجلُْْمُهوُر ِيف الطرِيَقتَـْنيِ ، َوُهَو الصَواُب . 
َوَحَكى . َوُهَو َشاذ َغَلطٌ . أَنُه َجيُوُز اجلَْْمُع بِالثـْلِج ، َوِإْن ملَْ َيُذْب ، وَملَْ يـَُبل الثـَياَب : 

َوْجٌه  أَنُه َال َجيُوُز اجلَْْمُع بِالثـْلِج َواْلبَـَرِد ُمْطَلًقا ، َوُهوَ : إَماُم احلََْرَمْنيِ َواْلَغَزاِيل َوْجًها 
َوَهَذا َشاذ َضِعيٌف ، . َضِعيٌف َخرَجُه اْلَقاِضي ُحَسْنيٌ ِيف تـَْعِليِقِه اتْـَباًعا ِالْسِم اْلَمَطِر 

َأْو بَاِطٌل ؛ فَِإن اْسَم اْلَمَطِر لَْيَس َمْنُصوًصا َعَلْيِه َحىت يـَتَـَعلَق ِبِه ، فـََوَجَب اْعِتَباُر اْلَمْعَىن 
  .انتهى" 

" فقهاء الشافعية من أجاز اجلمع يف الثلج إذا كان قطعا كبارا ، جاء يف ولكن من 
نـََعْم ؛ إْن َكاَن الثـْلُج ِقَطًعا  ): " 245/  1" (أسىن املطالب يف شرح روض الطالب 

  .انتهى" اْلبَـَرُد : َجاَز اجلَْْمُع بِِه ، َكَما ِيف الشاِمِل َوَغْريِِه ، َوِيف َمْعَناُه : ِكَباًرا 
   :وأما الحنابلة 

فيجوز اجلمع عندهم للثلج يف املغرب والعشاء خاصة ، وبعضهم جيعل الظهرين يف 
ذلك كالعشاءين يف جواز اجلمع ، جاء يف اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 

الثلج والبَـَرد : ومثله) . واملطر الذي يبل الثياب(قوله ): " 337/  2(للمرداوي 
جواز اجلمع لذلك من حيث اجلملة ، : صحيح من املذهبواعلم أن ال. واجلليد 

  .وهو رواية عن أمحد. ال جيوز اجلمع: وقيل. بشرطه، نص عليه، وعليه األصحاب
. أن يوجد معه مشقة، قاله األصحاب" : الذي يبل الثياب " مراده بقوله : تنبيه

هو املذهب، وهو صحيح، و . أنه إذا مل يبل الثياب ، ال جيوز اجلمع: ومفهوم كالمه
وأطلقهما ابن . وهو بعيد: قلت. جيوز اجلمع للطل : وقيل. وعليه مجهور األصحاب
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ومها روايتان، ) . إال أن مجع املطر خيتص العشاءين، يف أصح الوجهني(قوله . متيم
وعليه أكثر األصحاب، منهم أبو . نص عليه يف رواية األثرم. وهذا املذهب بال ريب

  .ئل ، فإنه جزم به فيهااخلطاب يف رءوس املسا
اختاره القاضي، وأبو اخلطاب يف اهلداية، . جيوز اجلمع كالعشاءين: والوجه اآلخر

  . انتهى" والشيخ تقي الدين وغريهم 
مع التنبيه على أن احلنابلة قد اشرتطوا شروطا جلمع التقدمي ، جاء يف كشاف القناع 

ظهرا كانت أو مغربا، ) األوىلويشرتط للجمع يف وقت ): " (8/ 2(عن منت اإلقناع 
ألنه عمل ) : نية اجلمع عند إحرامها: (أحدها) ثالثة شروط(وهو مجع التقدمي 

، وكل » إمنا األعمال بالنيات« - صلى اهللا عليه وسلم  -فيدخل يف عموم قوله 
وال تشرتط نية اجلمع عند . عبادة اشرتطت فيها النية اعتربت يف أوهلا ، كنية الصالة 

أي مجع التقدمي ) على الثانية يف اجلمعني(أي األوىل ) وتقدميها. (الثانيةإحرام 
أي اموعتني ) فالرتتيب بينهما(والتأخري، فال خيتص هذا الشرط جبمع التقدمي 

، ألن إحدامها هنا تبع الستقرارمها ،  ) كالرتتيب يف الفوائت ، يسقط بالنسيان(
أي اموعتني ؛ ألن معىن اجلمع ) بينهمااملواالة فال يفرق : (والثاين. كالفوائت

) إال بقدر إقامة ووضوء خفيف(املتابعة واملقارنة ، وال حيصل ذلك مع التفريق الطويل 
أن يكون : (ألن ذلك يسري وهو معفو عنه، ومها من مصاحل الصالة، والشرط الثالث

) تنيموجودا عند افتتاح الصال(املبيح للجمع من سفر أو مرض وحنوه ) العذر
موضع النية ، وفراغها وافتتاح : ألن افتتاح األوىل ) سالم األوىل(عند ) و(اموعتني 

  .انتهى باختصار " موضع اجلمع : الثانية 
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  :  والراجح من أقوال أهل العلم

جواز اجلمع بني الصلوات بسبب الثلج ملن كان يقصد املسجد ليصلي فيه مجاعة 
  . ، ويشق عليه إتيان املسجد للجماعة وكان يتأذى ذا الثلج يف طريقه 

َواجلَْْمُع ِبُعْذِر اْلَمَطِر َوَما ِيف َمْعَناُه ): " 381/  4" (اموع شرح املهذب " جاء يف 
َجيُوُز ملن يصلى مجاعة ِيف َمْسِجٍد يـَْقِصُدُه َمْن بـَُعَد ، َويـََتَأذى : ِمْن الثـْلِج َوَغْريِِه 
  انتهى" بِاْلَمَطِر ِيف َطرِيِقهِ 
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  أكل الثلج في الصيام

  

قيل " صائم فجعل يأكل منه  )1(مطرنا برًدا، وأبو طلحة" : عن أنس رضي اهللا عنه قال
  .)2(" إنما هذا بركةٌ " : ؟ فقال" أتأكل وأنت صائم" : له

أبا طلحة رضي اهللا عنه، حين أكل البرد وهو  -رضي اهللا عنهم-هل أقر الصحابة 
 ؟صائم

  :جواب عنه من وجوهال

بل أنكروا  انفرد أبو طلحة رضي اهللا عنه ذا القول ومل يوافقه عليه أحدٌ   :الوجه األول
  أتأكل وأنت صائم؟: قيل له: عليه، كما يف األثر نفسه

من غري إشارة إىل نوعه هل هو " الصوم"ويف مجيع ألفاظ احلديث ورد لفظ  .وهذا إنكار
مل يرد يف ألفاظه أنه كان من رمضان، إال يف الرواية املرفوعة الصوم الواجب أو غري ذلك، و 
  .املنكرة وقد بني العلماء نكارا

                                                           

1
اlي قال فيه رسول هللا  اري، ٔاحد ٔاعيان البدريني، ؤاحد النقباء أالثين عرش ليb العقبة، وهوؤابو طلحة هو زيد بن سهل، اخلزرV النج   

: قال اlهيب. وشهد بدرا، ومناقبه كثرية، تويف ريض هللا عنه سـنة ٔاربع وثالثني" صوت ٔايب طلحة يف اجليش خري من فئة: "صىل هللا عليه وسمل
 ).2/27(سري ٔاعالم النبالء : انظر ).ليس بطعام وال رشاب: امئ بأًسا، ويقولوهو اlي اكن ال يرى 6بتالع الربد للص(

2
، )19/420(، وابن عساكر يف �رخي دمشق )5/115(، والطحاوي )7428(ؤاخرجه الزبار .، من طريق قتادة ومحيد)13971(ٔاخرجه ٔامحد    

ٕاسـناده و عن ٔانس ريض هللا عنه ) �بت -محيد -قتادة(م ثالثهت.، من طريق �بت)116(ؤاخرجه الطحاوي يف املشلك .من طرق عن قتادة

حتقيقه للتوسل والوسـيb ، والشـيخ ربيع يف )1/154(، والشـيخ أاللباين يف الضعيفة )6/11(وحصحه موقوفًا إالمام ا�ارقطين يف العلل . حصيح

)233 .(   
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من طريق ثابت عن أنس ). 5/116(وجاء التصريح يف رواية الطحاوي يف املشكل 
بركة : قال كان أبو طلحة يأكل الربد وهو صائم فإذا سئل عن ذلك قال: رضي اهللا عنه

البحر  )وال نعلم روي هذا الفعل إال َعن أيب طلحة: (قال البزار. على بركة يف التطوع
  ).14/26(الزخار 

وهكذا يف اإلباحات، كما استباح أبو طلحة أكل الَربد :(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء املنتشر حىت قيل هو النهار، إال 

مها من الصحابة مل يقل بذلك، وجب الرّد إىل الكتاب أن الشمس مل تطلع، وغري 
  ).والسنة

قد جعل العلماء صنيع أيب طلحة رضي اهللا عنه اجتهاًدا منه مل يتابع عليه،  :الوجه الثاني
  .واتفق العلماء على عدم العمل مبا ورد عنه

فصل يف سرد أحاديث اتفق العلماء ): (1/12(قال ابن رجب يف شرح علل الرتمذي 
روي مرفوًعا؛ عند "  يف أكل الربد للصائم: ومنها حديث أنس... ى عدم العمل ا عل

، والطحاوي يف شرح املشكـل )3999) (1424(، وأيب يعلى )7427(البزار 
وقد -، من طريق علي بن زيد )34(، وأبو طاهر السلفي يف الطيوريات )1864(

، )93- 2/92(ملرفوع يف األباطيل فروايته منكرة، وقد أورد اجلوزقاين ا -خالف مع ضعفه
     ).63(وحكم عليه األلباين بالنكارة يف الضعيفة 

أن يكون العمل القليل رأيًا لبعض : ومنها): (3/274(قال الشاطيب يف املوافقات 
ومل يعلم به فيجيزه أو  - عليه الصالة والسالم-الصحابة مل يتابع عليه؛ إذ كان يف زمانه 

التعبدية البعيدة عن االجتهاد، كما روي عن أيب طلحة األنصاري مينعه؛ ألنه من األمور 
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ا هو : "أتأكل الربد وأنت صائم؟ فقال: أنه أكل برًدا وهو صائم يف رمضان؛ فقيل له إمن
  ).برد نزل من السماء نطهر به بطوننا، وإنه ليس بطعام وال شراب

أتأكل وأنت : ًال حيث قالوا لهتناول أيب طلحة للربد أك  َمسّوا أن الصحابة :الوجه الثالث
  صائم؟
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  هل يجوز صنع تمثال من الثلج ؟
  

ومما اعتادوه صنع فرحا به ، اعتاد الكثري من الناس عند نزول الثلج اخلروج واللعب بالثلج 
وملا كان األمر يتعلق بالتماثيل كان بيان حكم ذلك متحتما ألنه كما ال ، متاثيل بالثلج 

إن كان متثال الثلج ال يتضمن لذا ف، يف االسالم  لاثيالتم وصنعخيفى حرمة تشكيل 
معامل واضحة للوجه من عني وأنف وفم ، وإمنا هو جمرد جمسم ال معامل فيه ، كتمثال 

الفزاعة الذي ينصبه املزارعون لطرد الطيور ، وكذلك ما ُجيعل يف بعض الطرقات للتنبيه 
ذلك ال حرج فيما يصنعه األطفال للعب به وك. فهذا كله ال بأس به ال الطرقعلى أعم

؛ ألنه من قبيل املمتهن ، ومعلوم حاجة األطفال النفسية للعب وإدخال السرور على 
  . نفوسهم ، واالبتهاج خصوصا يف األماكن اليت ال ينزل فيها الثلج إال نادرا 
هل العلم إىل وأما إذا كان متثال الثلج مشتمًال على تفاصيل الوجه ، فقد ذهب مجهور أ

نع من العجني حترميه لعموم النهي الوارد عن صناعة التماثيل ، وكذلك القول يف ما صُ 
مع كوا بال شك أهون من التماثيل اليت من طبيعتها البقاء . واحللوى وحنو ذلك

والدميومة ؛ وأخّف من جهة تعرضها لالمتهان الذي يناهلا ، ومعلوم أن املمنوع درجات ، 
  . دلة الشرعية جاءت بالنهي عن التماثيلوعموم األ

الرأس ، فإذا ُقطع الرأس أو ُطمست معامله زالت احلرمة ، كما روى : واملعترب يف التمثال 
ُهَما َقاَل ) 14580(البيهقي  الصوَرُة الرْأُس ، َفِإَذا ُقِطَع : (َعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اهللاُ َعنـْ

  ) .  رْأُس فـََلْيَس ِبُصوَرةٍ ال
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إَذا َكاَن ِيف اْبِتَداِء التْصِويِر ُصوَرُة َبَدٍن ِبَال َرْأٍس ، ملَْ : "  )1(قال ابن قدامة رحمه اهللا
   ـها" يَـَواٍن ِبُصوَرِة حَ  َيْدُخْل ِيف النـْهي ؛ ِألَن َذِلَك لَْيسَ 

أتاين جربيُل عليه السالم، : رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : عن أيب ُهريرة، قالو 
، ..أتيُتَك البارَحَة فلم مينْعين أن أكوَن دخلُت إال أنه كاَن على الباب متاثيلُ : فقال يل

ففعل رسوُل اهللا .. َفُمْر برأِس التمثَاِل الذي على باِب البيت يْقَطُع فيصُري كهيئِة الشجرة
  . )2( "ه وسلمصلى اهللا علي

فيه دليل على أن الصورة إذا ُغريت هيئتها بأن "  :ـــ اهللاه حمر ـ ــ )3(قال المباركفوري
ُقطعت رأسها أو ُحلت أوصاهلا حىت مل يبق منها إال األثر على شبه الصور فال بأس به 

  انتهى". 
فيها  ليس: إذا مل تكن الصورة واضحة ، أي : "  وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا

فهذه ليست صورة كاملة ، وال مضاهية خللق اهللا : عني ، وال أنف ، وال فم ، وال أصابع 
  " . عز وجل 

أما مسألة القطن والذي ما تتبني له صورة رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة : "وقال
واهللا )4(ـها" هذا ال يضاهي خلق اهللاولكن ليس فيه عيون وأنف فما فيه بأس ؛ ألن 

  .أعلم

  
                                                           

 
1
  ) .7/282" (املغين 

   اينلبألا هححصو  )4158" ( نهسن يف داود وأب هوار   2
 
3
  )8/73" (حتفة األحوذي"يف  

  ). 2/278(فتاوى الشيخ  جمموع 4 
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